
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№05 

 
Взето с Протокол №03 от заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 
28.11.2019г. 
 

Относно: Актуализация в разчета за финансиране на капиталовите разходи към м. 
ноември на община Септември за 2019г. 

 Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община 

Септември, след станалите разисквания и на основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА ,чл. 

124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 29 и чл. 41, ал. 2 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности за съставяне приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община 

Септември, взе следното решение: 

 
I. Да се извърши увеличение/намаление в размер на 6 790 лв., с източник на 

финансиране от предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния 

бюджет и трансфери от други бюджетни организации (съгласно „Разчет за 

финансиране на капиталовите разходи“) по обект, както следва :  

 
1. Намаление в размер на /-/ 6 790 лв.: 

 
1.1. За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, 
комунално стопанство и опазване на околната среда“, в размер на 5 230 лв. 
 
 
№ по 
ред 

Наименование на обекта Било  
/лв./ 

Става 
/лв./ 

Разлика в 
намаление 
/лв./ 

1. 

Реконструкция и рехабилитация на част от 
съществуваща улична мрежа, тротоари, 
съоръжения и принадлежности към тях в 
Община Септември – "Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа в гр. 
Септември – ул."Ст. Стамболов“ /от 
бул."България" до ул."Г. Бенковски". 

  139 335 135 909  3 426 

2. 

Реконструкция и рехабилитация на част от 
същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения 
и принадлежности към тях в община 
Септември - Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа в с. 
Бошуля - улица от о.т.68 до о.т.29 
 

  56 297 55 654   643 



3. 

Реконструкция и рехабилитация на част от 
същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения 
и принадлежности към тях в община 
Септември - Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа в с. 
Злокучене - улица от о.т.48 до о.т.49 
 

  45 271 44 644   627 

4. 

Реконструкция и рехабилитация на част от 
същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения 
и принадлежности към тях в община 
Септември - Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа в с. 
Славовица - улица от о.т.15 до о.т.13 
 

  55 550 55 016   534 

 
1.2. За разходен параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи”, Функция 08 „Икономически дейности и услуги“, в размер на 
1 560 лв. 

 
№ по 
ред 

Наименование на обекта Било  
/лв./ 

Става 
/лв./ 

Разлика в 
намаление 
/лв./ 

1. 

ОП № 2 : "Общински път, започващ от гл. 
път Септември-Ветрен, минаващ покрай 
база "РЬОФИКС" и включващ се в пътя от 
гр. Септември до стопански двор 
"ФЕРМАТА", гр. Септември, общ. 
Септември". 
 

  100 000 98 440  1 560 

 
2. В увеличение в размер на /+/ 6 790 лв.: 
2.1 За разходен параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални 

активи”, Функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната среда“,  в размер на 6 790 лв. 

 
№ по 
ред 

Наименование на обекта Било 
/лв./ 

Става 
/лв./ 

Разлика в 
увеличение 
/лв./ 

1. 
Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа 
с обща дължина 5.41км в гр. Септември 0 6 790 6 790 

Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             19 
Гласували: 19 
"За": 13 
"Против": 0 
"Въздържали се": 6 
  
  
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 


